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Vår önskan är att ni med hjälp av den här boken ska kunna ge de nyanlända
eleverna på åk 6–9 och språkintroduktion en förförståelse för vad SO-ämnena är
så att de bättre ska kunna förstå och lära sig SO åk 7-9. Det är inte tänkt att
materialet ska ligga till grund för betygssättning. Texterna är korta, men språkligt
liknar de lärobokstexter som eleverna kommer att stöta på i SO-undervisningen.
Vi har valt att varva SO-ämnena så att det inte blir något ämne man inte hinner
med alls. Ni kan själva välja om ni vill läsa boken i en annan ordning.
Varje ämne är färgmarkerat med varsin färg i marginalen och börjar med en
introduktion till ämnet, vilket gör det lätt att se vilket ämne varje textuppslag hör till.
Varje uppslag består av ett par korta texter, begreppsrutor för översättningar och
några språk- och innehållsövningar. Tanken är att man ska kunna hinna ett
uppslag under en lektion.

Närläs gärna texterna tillsammans och arbeta vidare med de begrepp som just dina
elever behöver hjälp med. Välj ut de texter som är mest angelägna för just dina
elever och arbeta mer ingående med dem. Ta ut nyckelord och gör en begreppskarta
utifrån nyckelorden. Låt gärna eleverna träna på att återberätta texten med hjälp av
nyckelorden. Ni kan med fördel arbeta utifrån cirkelmodellen och först återberätta
texten i helklass, sedan i par för varandra. Texterna kan vara svåra att återberätta i
skrift i början, så det kan ni vänta med till lite längre fram i arbetet.
Begreppsrutorna kan med fördel utvecklas genom att lägga till fler/andra ord som
passar just dina elever. Det är alltid bra att tillsammans prata om begreppen och
tillsammans skriva en förklaring till varje begrepp. Då kan eleven på egen hand
arbeta vidare med att para ihop förklaring med rätt begrepp och på så sätt ytterligare
träna på orden. Ni kan också prova att sätta in orden i nya meningar, men det bör
göras tillsammans så att begreppen inte tränas in i fel sammanhang. Begreppen i
rutorna består av både ämnesspecifika och allmänna begrepp som behövs för att
förstå texterna.
Texterna är begreppstäta. För elever med en god skolbakgrund och förkunskaper i
SO-ämnena är det bra att tidigt bekanta sig med begrepp som förekommer i de
läroböcker de ska förbereda sig för att läsa. För elever med mer bristfälliga
förkunskaper kan vissa begrepp behöva hoppas över.
SO-ämnet handlar mycket om att resonera och argumentera. Några av övningarna är
en grundläggande träning på just det, men eleverna kan behöva träna mycket mer,
så lägg gärna till fler resonerande övningar när ni tycker att det passar.
Vi hoppas att materialet kommer att vara till god hjälp och att dina elever
kommer att utveckla sin förmåga att läsa SO-texter.
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Tips på språkutvecklande övningar:
Para ihop rätt förklaring med rätt ord.
Rita en förklarande bild till ordet.
Öva motsatsord och synonymer.
Denna lärarhandledning innehåller i första hand extra övningar. Övningarna
kan givetvis användas rakt av, men det är troligen bättre att de anpassas
efter eleverna och klassrumssituationen. För de lärare som inte också är
ämneslärare i SO finns vid varje huvudavsnitt en kort sammanfattning av de
väsentligaste begreppen och frågeställningarna inom området, samt tips på
andra begrepp som eleverna kommer att stöta på i den ordinarie SOundervisningen.
Anna Lindstam och Camilla Holmberg
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Sidorna 6-7
De olika SO-ämnena skiljer sig en hel del från varandra men de har också
mycket gemensamt. Oavsett ämne ska eleverna utveckla sin förmåga till att
analysera samhällsfenomen av olika slag. Det kan handla om hur människor
påverkar och omskapar sin fysiska omgivning (geografi), hur människor levt
förr i tiden (historia), hur människor har besvarat frågor om tillvarons mening
(religion) till hur människor organiserar samhället utifrån ett mer samtida
perspektiv (samhällskunskap). Nedan följer ett antal närbesläktade begrepp
som eleverna kommer att möta i sin SO-undervisning framöver. Det är
abstrakta begrepp som är svåra att konkretisera i undervisningen, men det är
viktigt att hela tiden ha dem med i undervisningen.

förklara
analysera
samband
jämföra
granska, förhålla sig kritisk
tolka
diskutera
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Sätt in rätt ord i meningen
påverka, rättighet, jämföra, skyldighet, förklara
Barn i Sverige har en _________________ att få gå skolan.
Du kan ________________ olika påståenden.
Jag har _________________ att följa lagarna.
Du kan _______________ ditt liv.
Du kan ________________ för en kompis hur man gör något.

Skriv en mening
Arbeta tillsammans med en kompis. Bilda en hel mening med dessa ord.
1. religion
___________________________________________________________________
2. människa
___________________________________________________________________
3. rättighet
___________________________________________________________________
4. tro
___________________________________________________________________

SO-ord
Vad är det för skillnad på orden? Diskutera!
1. att kontrollera (kontroll)
2. att påverka (påverkan)
3. att styra (styrelse)
4. att orsaka (orsak)
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Sidorna 8–15
Vad är geografi?
Ämnet geografi brukar delas upp i två huvud områden: naturgeografi och
kulturgeografi. På så sätt kan geografi sägas studera samspelet mellan natur
och kultur. Med kultur menas då hela den påverkan människor har på
världen. Här kan en utgångspunkt vara att diskutera vad som tillhör ”naturen”
och vad som tillhör ”kulturen” i geografiämnet. Kultur i denna mening betyder
ungefär ”det som är skapat av människor”.

natur

landområden

påverka

norr

analysera

öster

miljö

söder

karta

väster

länder

gränser

klimat

grannländer

hållbar utveckling

jordskorpa

Tellus

platta

plats

vulkanutbrott

världsdelar

jordbävning
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Brainstorma
1. Vad betyder ordet natur? Ge exempel på vad som är natur.
2. Vad betyder ordet kultur. Ge exempel på vad som är kultur.

Natur eller kultur?
Dra ett streck mellan det ord som beskriver naturen och de som beskriver
kulturen. Exempel på ord som tas upp på i avsnittet:
klimat
land

natur

stad
karta
berg
hav
hus
kultur

vatten
mat
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Sidorna 8–9
Vad ser du på bilden
Titta på bilden och beskriv vad du ser på ditt modersmål. Översätt sedan till
svenska:
Vilka ord passar ihop med bilden?
berg
skog
djur
vatten
väg
hus
blommor
flod
hav

Förklara vad orden betyder på svenska.
ett klimat
___________________________________________________________________
en miljö
___________________________________________________________________
ett land
___________________________________________________________________

Sidorna 10–11
Gör en karta
Hur ser det ut där du går i skolan? Rita en karta som visar var din skola ligger och
hur det ser ut omkring skolan. Finns det vägar, skog, vatten, andra hus med mera?
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Sidorna 12–13
Hur ser ditt hemland ut?
Använd en kartbok och leta reda på ditt hemland. Rita av kartan på ett stort
papper. Skriv in de största städerna och sjöarna eller floderna. Rita också de
länder och hav som omger ditt hemland. Beskrivs sedan hur ditt hemland ser
ut på svenska för en kompis.
Sidorna 14–15
Ord som består av flera ord
1. Vilka tvår består ordet av?

naturkatastrof
______________________________________________________
översvämning
_______________________________________________________
jordskred
___________________________________________________________

Naturkatastrofer
Har du varit med om en jordbävning eller någon annan naturkatastrof?
Berätta för en kompis eller för klassen.
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Sidorna 16–25

Samhällskunskap är egentligen inte ett ämne utan består av flera. Det är inte så
konstigt eftersom ämnet försöker att ta ett helhetsgrepp på samhället. Men följer man
läroplanen går det att skilja ut fem huvudområden:
Sociala relationer: hur individer och grupper samspelar med varandra och med
samhället i stort.
Politik (demokrati, styrelseskick, lagstiftning, relationer mellan stater och
organisationer)
Rättigheter och rättsskipning: det svenska rättssystemet såväl som internationella
rättssystem (t.ex. EU-rätten och FN-stadgan).
Ekonomi: arbetsmarknad, privatekonomi och samhällsekonomi
Kommunikation och medier: olika medier, opinionsbildning, vikten av ett kritiskt
förhållningssätt.
Det som gör ämnet samhällskunskap komplext är att dessa fyra områden hela tiden
samspelar med varandra.

samhälle

individ

landsting

samarbete

gemenskap

kommun

regler

medborgare

styrelse

påverka

myndig

majoritet

demokrati

styra

minoritet

lagar

politiska partier

regering

rättigheter

privatperson

minister

skyldigheter

äga

statsminister

reklam

skatt

Europeiska unionen,

medier

val

EU

källkritik

politiker

diktatur

ekonomi

riksdag
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Sidorna 16–17
Ordna i storleksordning
Ordna orden storleksordning, från det minsta till det största. Sätt 1. före det
minsta, 2 före det näst minsta och så vidare.
___ stad
___ grupp
___ by
___ familj
___ individ
___ land

Förklara orden på svenska
en regel
en lag
Sidorna 18–19
Vad tänker du på när du hör ordet politik?
1. Gör en teckning, eller en tankekarta, som beskriver vad politik är för dig.
2. Berätta hur du tänker för en kompis.

Motsatser
Skriv motsatsorden. I bland finns det fler än ett.
en diktatur______________________________________
en grupp_______________________________________
en ensamhet ___________________________________
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Rätt ordning
Skriv bokstäverna i rätt ordning. Orden finns i texten:
Robamedreg

___________________________

gimdyn

___________________________

meditorak

___________________________

kvådjusr

___________________________

tavripeoprson

___________________________

Diskutera
Vad ska betalas med skatter och vad ska varje person själv betala för?
Diskutera exemplen nedan med en kompis.
sjukvård
mat
utbildning
polisen
sjukvård
medicin

sidorna 20–21
Ta reda på mer
1. Diskutera tillsammans hur ni kan göra för att hitta information så att ni kan
besvara frågorna nedanför.
a) Hur många människor bor det i Sverige idag?
b) Hur många personer bor det i din kommun?
c). Hur många personer bor det i ditt hemland?
2. Besvara frågorna a–c.
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Övning – Att diskutera
Fundera en stund. Diskutera sedan med en kompis.
1. Vilka fördelar kan det finnas med att flera partier får vara med i riksdagen?
2. Ska en majoritet få bestämma vad som helst? Eller finns det saker som
man inte ska få rösta om? Vad tycker du?

Fundera och diskutera
Tänk dig att du ska bilda ett politiskt parti.
1. Vilka fyra saker i samhället skulle du välja ändra på.
2. Diskutera sedan med en kompis. Försök att komma överens om två saker
som ni tillsammans skulle vilja ändra på.

Sidorna 22–23
Berätta om bilden
I din berättelse om bilden ska du använda orden nedan:
lag
ledamöter
partier
rösta
majoritet
Sant eller falskt. Skriv F eller S efter meningen.
1. Det är riksdagen som utser regeringen. ______
2. Riksdagen styr Sverige. _____
3. Regeringen bestämmer vilka lagar som ska finnas i Sverige. _____
4. För att en lag ska kunna gälla måste minst hälften av riksdagens
ledamöter rösta för._____
5. Det är kungen som är chef över regeringen. _____

Vad betyder orden
Diskutera med en kompis. Vad är det för skillnad mellan orden:
- en regel
- ett förslag
- en lag

•
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Sidorna 24–25
Ta reda på mer
Vilka länder är med i EU?
Vad betyder orden?
Diskutera med en kompis. Vad är det för skillnad mellan dessa ord?
- att skapa
- att underlätta
- att öka
Vad betyder orden
Vad är det för skillnad mellan en demokrati och en diktatur?
1. Gör en tankekarta, och berätta sedan för en kompis.
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Sidorna 26–33
Religionskunskap är ett ämne som behandlar så mycket mer än ”bara”
religioner. Religionskunskapen för årskurs 7–9 har fyra huvudrubriker:
- Religion och andra livsåskådningar
- Religion och samhälle
- Identitet och livsfrågor
- Etik
I Start SO har vi valt att enbart behandla de fem världsreligionerna, men att
de övriga punkterna ska lysa fram i de övningar som finns till faktatexterna.
Dessa övningar syftar till att eleverna får reflektera över begrepp som tro,
mening, vad som är gott respektive ont.

religion

synagoga

tro

kosher

världsreligioner

högtid

judendom

tempel

Kanaan

Jerusalem

Messias

Mose

Tanak
tio budord
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Sidorna 26–27
Förklara på svenska
Förklara vad orden betyder på svenska:
bestämma
välja
påverka
behandla
tro på

Hur påverkas din vardag av din tro?
Fundera en stund vad du tror på. Det kan handla om att tro på Gud, men
också att tro på annat, till exempel sanning, vänskap, kärlek, rättvisa med
mera. Fundera sedan på hur din tro påverkar dig i din vardag. Berätta sedan
för en kompis hur du tänker.

Fundera och diskutera
Vad är det för skillnad mellan religion och politik? Diskutera med en kompis.
Tänk på att det inte finns ett sant svar på frågan.
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Sidorna 28–29
Var finns religionerna?
I vilka världsdelar är de olika världsreligionerna vanliga? Fyll i vad världsdelen heter.
Ofta finns religionerna i fler världsdelar.

Religion
judendom

Världsdel

kristendom
islam
hinduism
buddhism

Fundera och ta reda på mer
I de flesta världsdelar finns det områden som är ljusgröna och som saknar
religiösa symboler. Betyder det att människorna där saknar religion? Vad tror
du? Diskutera först med en kompis. Ta sedan reda på mer om dessa
områden och folk.
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Sidorna 30–31
Förklara på svenska
Skriv vad orden betyder på svenska.
en släkt
___________________________________________________________________
en generation
___________________________________________________________________
ett folk
___________________________________________________________________

Sidorna 32–33
Högtider
1. Vad betyder ordet högtid på svenska?
___________________________________________________________________
2. Känner du till några vanliga högtider i Sverige?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Vilka högtider firade du i ditt hemland?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. När firades de?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Hur firade ni högtiden?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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6. Varför firades högtiden?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Sidorna 34–41
Ämnet historia består egentligen av två saker: dels människor och händelser
i det förflutna, dels berättelsen om dessa förflutna människor och händelser.
Denna berättelse bygger i sin tur på de spår, eller källor, som människorna
från för har lämnat efter sig.
Arbetet med historiska källor är själva grunden för vad en historiker gör när
hen försöker förstå det förflutna. Det gör också att den historia vi skriver och
berättar om alltid är ett resultat av hur vi tolkar de historiska källorna.
Det är också därför kursplanen trycker så hårt på källkritik och att eleverna
redan i de tidiga åldrarna ska arbeta med historiska källor. Här har vi dock
inte lagt fokus på källorna, utan på de mest grundläggande historiska
begreppen.

förr i tiden

stenålder

jämföra

bronsålder

påverka

järnålder

historiska källor

inlandsis

kritiskt förhållningssätt

asar

källkritik

Oden

tolkning

Tor

historiska tidsperioder

vikingatid

f. kr. (före Kristus)

slavar

f. vt. (före vår tideräkning)
forntid
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Sidorna 34–35
Vad gjorde du förra veckan?
1. Fundera på vad du gjorde förra veckan. Försök sedan att återberätta vad
du gjorde med hjälp av saker du har lämnat efter dig.
Det kan vara: mejl, sms, telefonsamtal, saker du skrivit, kvitton, biljetter. Du
kan även fråga personer du träffat under veckan.
2. Sortera dessa källor i en tidsföljd (måndag till och med söndag).
3. Låt en kamrat titta dina sorterade källor och be han eller hon berätta vad
du gjorde förra veckan.

Berätta om bilden
1. Titta på bilden och berätta vilka saker du ser. Börja med ditt modersmål
och översätt orden sedan till svenska.
2. Arbeta tillsammans med en kompis och försök att besvara frågorna.
- Vad är det för typ av bild? Vem kan ha gjort den?
- Vad skulle ni kunna berätta med hjälp av denna bild?
sidorna 36–37
Händelser i ditt hemland
Slå upp sidorna 36–37. Rita och skriv i tidslinjen de historiska perioder som
används i ditt land.
Din egen tidslinje
Gör en tidslinje över ditt liv. Börja med att du föds och avsluta med var du gör
nu. Dela in tiden emellan med hjälp av olika viktiga händelser i ditt liv.
Sidorna 38–39
Övning – Sant eller falskt?
Är det som står i meningen sant eller falskt? Skriv ett S eller F.
1. För 5000 år sedan kunde nordborna använda metallen järn. __________
2. Det blev svårare att odla mat för järnet var så tungt. ________________
3. Asar betyder gudar. ___________
4. Oden var krigets gud.__________
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5. Namnet torsdag kommer från vishetens gud. ________
Sidorna 40–41
Sant eller falskt?
1. Under vikingatiden lärde sig människor att bygga hus. ___________
Det fanns slavar under vikingatiden. ____________
Vikingarnas gudar kallades för offer. ____________
Många kristna högtider går tillbaka till tiden innan kristendomen kom till
Sverige._______

Kläder förr i tiden
På bilden på sidan 41 har människorna folkdräkter på sig. En folkdräkt är
kläder som människor på en viss plats brukar använda. Kan du beskriva
folkdräkter från ditt hemland? Du får gärna göra en teckning.
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Sidorna 42–45

resurs

snö

naturresurs

floder

arbetskraft

sjöar

odlingsmark

hav

kretslopp

grundvatten

vattenånga

saltvatten

moln

sötvatten

regn

dricksvatten
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Sidorna 42–43
Ta reda på mer
Välj ut fem olika saker i klassrummet. Ta reda på vilka naturresurser de är gjorda av.
Försök sedan att beskriva hur de gjordes från naturresurs till färdig sak.

Exempel: träd, virke, pappersmassa, papper, bok.

Vilka ord hör ihop
1. Ringa in de ord som hör ihop.
sten
värme
hav
bränsle
vete
olja
energi
2. Berätta varför orden hör ihop.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Sidorna 44–45

Ta reda på mer om vatten
För att kunna svara på frågorna måste du ta reda på mer om vatten. Arbeta
tillsammans med en kompis. Svara med både ord och teckningar som visar hur det
går till.
1. Hur bildas vattenånga?
2. Hur bildas is?
3. Hur bildas sötvatten?
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Sidorna 46–55

lag

misstänkt

regel

vittne

straff

kriminell

demokrati

Förenta nationerna, FN

straffmyndig

organisation

domare

mänskliga rättigheter

åklagare

barnkonventionen

försvarare
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Sidorna 46–47
Förklara ordet
Gör en teckning eller tankekarta som förklarar vad ordet rättvisa betyder för
dig.
Titta på bilden
Bilden visar Justitia, en symbol för rättvisa.
Vad ser du på bilden? Diskutera med en kompis.
Tips: Vad betyder symbolerna?
- Vågen är en symbol för att domstolen väger det som både talar för och
emot när det gäller om en person är skyldig eller inte.
- Bindeln symboliserar att rättvisan är blind, det vil säga att rättvisan är
densamma för alla oavsett om människor är mäktiga, rika, män eller kvinnor.
- Lagerkrans är en symbol både för seger och för kunskap. I många bilder på
Justitia har hon ett svärd istället för en lagerkrans. Svärdet står för makt.
Fråga: Har det någon betydelse för rättssystemet om det symboliseras av
kunskap eller makt?

Att diskutera
1. Är det så att alla är lika enligt lagen – vad tror du?
2. Om alla inte är lika inför lagen. Vad kan det bero på
Sidorna 50–51
Rangordna brotten
I rutan på sidan 50 finns det åtta olika brott.
1. Gör en lista där du skriver det allvarligaste brottet först, det näst
allvarligaste under och till slut det minst allvarliga sist.
2. Visa listan för en kompis och berätta hur du har tänkt.
3. Gör en ny lista tillsammans med din kompis. Ni måste vara överens om er
gemensamma lista.
4. Berätta om er gemensamma lista för klassen eller din lärare.
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Sidorna 52–53
Motsatser
Skriv motsatsen till ordet:
en skillnad

________________________

internationell

________________________

ett krig

________________________

samma

________________________

Diskutera
1. Vore det bra med en världsregering?
2. Hur skulle en världsregering väljas?
3. Vad skulle den få bestämma? Vad skulle den inte få bestämma?
4. Rita: Tänk dig att du har fått arbete hos denna världsregering. Din uppgift
är att rita en flagga för alla världens länder. Hur skulle den se ut?
Sidorna 54–55
Mer om Barnkonventionen
1. Arbeta med en kompis. Läs delarna av barnkonventionen nedan. Stryk
under de ord ni inte förstår och försök ta reda på vad de betyder.
2. Svara sedan på frågorna.
a. Vad är ett barn, enligt Barnkonventionen?
b. Har föräldrarna all makt över sina barn, enligt barnkonventionen? Förklara
hur ni tänker.
Ur Barnkonventionen:
Ett barn är varje människa under 18 år.
Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets
uppfostran och utveckling och ska hjälpa barnet att få det som barnet har rätt
till.
Ett barn ska inte skiljas från föräldrarna mot deras vilja, utom när det är för
barnets bästa. Ett barn som är skilt från föräldrarna har rätt att träffa dem
regelbundet.
Alla barn har rätt att tro på vilken gud de vill, eller ingen alls.
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Sidorna 56–61
Kristendom

kyrka

präst

Jesus

dop

Messias

gudstjänst

evigt liv

livsåskådning

Bibeln

tradition

kors

jul

dop

påsk
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Sidorna 57–57
Skriv rätt in rätt ord i rätt mening
tror, kan, vet, förstår
1. Jag _________________ vad du säger.
2. Jag _________________ på ett liv efter döden.
3. Jag _________________ cykla dit.
4. Jag _________________ vad jag kan.

Sidorna 58–59
Ta reda på mer om ord inom kristendomen I
a. Vad betyder orden?
församling
gudstjänst
psalm
b. Finns det motsvarande (liknande) ord på ditt modersmål? Vilka?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Beskriv vad du ser på bilden
Använd orden nedan i din beskrivning av bilden.
predikan
kyrka
präst
Bibeln

•

Sidorna 60–61
Skriv orden motsatsord
minnas ______________________________________________
ljus _________________________________________________
sorglig _______________________________________________
glädje _______________________________________________
ond _________________________________________________
Ta reda på mer om kristendomen II
Det finns inte bara en sorts kristendom, utan flera olika riktningar. Tre stora
riktningar inom kristendomen är katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan och
protestantiska kyrkan.
Nedan följer en rad ord som alla handlar om viktiga saker inom
kristendomen. Vad betyder orden och vilka ord hör ihop med respektive
riktning inom kristendomen? Vissa ord finns bara i en av riktningarna, andra
ord finns i två eller i alla riktningar.
påve
patriark
biskop
nunnor och munkar
helgon
kvinnliga präster
dop
kloster
nattvard
dop

•

Sidorna 62–65
Islam

profet

de fem pelarna

Muhammed

trosbekännelse

islam

bön

muslimer

allmosa

Koranen

fasta

förebild

vallfärd

sunna

ramadan

Kaba

moské

Mekka

imam

Medina

fasta

•

Sidorna 62-63
Sant eller falskt?
Skriv S eller F efter meningen. Svaret finns inte alltid i texten.
1. Islam är den största av världsreligionerna. ________________
2. En profet är en person som fått i uppdrag att sprida Guds budskap.
____________
3. Man kan läsa Koranen på alla världens språk. ________________
4. I Sunna berättas vad Muhammed sa och gjorde i olika situationer. ______

Ta reda på mer om islam
Svara först vad ni tror, ta sedan reda på fakta.
1. Hur många muslimer tror du det bor det i Sverige idag?
2. Hur många moskéer det finns det i Sverige?
3. Ta reda på fakta om fråga 1 och 2.

Heliga platser
Finns det några heliga platser från det land eller det område du kommer ifrån?
Berätta vad du känner till om dessa platser.

Sidorna 64–65

Vad ser du på bilden?
Berätta för en kompis vad du ser. Använd orden nedan i din beskrivning.
Mekka
vallfärd
Kaba
muslimer

•

Förklara ordet genom att avsluta meningen
Trosbekännelsen betyder att ___________________________________________
__________________________________________________________________
En moské är ________________________________________________________
___________________________________________________________________
En släkt är __________________________________________________________
___________________________________________________________________

•

Sidorna 66–75

väster

tillverka

kust

öster

klimat

arbete

norr

årstid

industri

söder

vinter

odlingsmark

huvudstad

vår

jordbruk

befolkning

sommar

export

Norrland

höst

import

Svealand

skog

tjänst

Götaland

vatten

nationell minoritet

resurser

sjö

samer

energi

älv

urfolk

elektricitet

flod

•

Sidorna 66–67
Var bor du?
1. I vilken del av Sverige bor du?_________________________________________
2. Vilken är den närmaste storstaden? ____________________________________
3. Ta reda på hur många personer som bor i din hemort. ______________________

Resurser i klassrummet
Arbeta med en kompis och ge exempel på hur dessa resurser används i
klassrummet. Skriv sedan svaren tillsammans.

1. energi
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. elektricitet
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Trä
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. järn
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

•

Sidorna 68-69

Vilka är ordens motsatser?
olika ______________________________________
kall _______________________________________
mörk ______________________________________
minusgrad __________________________________
ofta _______________________________________

Sant eller falskt?
Skriv S (sant) eller F (falskt) efter meningen.
1. Det finns tre årstiden i Sverige: vinter, sommar och höst. _________________
2. På sommaren är dagarna längre än på vintern. _________________________
3. När det är vinter lyser solen hela dygnet i norra Sverige. __________________
4. Sommaren är längre i södra Sverige än i norra. _________________________

Sidorna 70–71
Naturen i ditt hemland
Berätta för en kompis hur det ser ut i ditt hemland. Använd orden nedan:

natur
växter
vatten
temperatur

•

Sant eller falskt?
Sätt S (sant) eller F (falskt) efter meningen.
1. Sverige är ett brett land.________
2. Det flesta människor bor i västra Sverige. ______________
3. Den största staden i Norrland heter Göteborg. _____________
4. Stockholm är Sveriges huvudstad och har ca 600 000 invånare.__________

Hitta 7 fel
Stryk över det felaktiga ordet och skriv rätt ord ovanför.
sjöar
Det finns många hav och vattendrag i Sverige. De två största floderna heter
Vänern och Vättern. De ligger i norra Sverige. Den största sjön i Norrland
heter Lillsjön. I Norrland finns det många älvar. En älv är en flod som rinner
från havet och ut till fjället. När land möter hav kallas det för kust. Sverige har
kort kust, från nordöstra Sverige till sydvästra Sverige. På östra sidan av
Sverige ligger östkusten. Där möts land och havet Österhavet. Mot västra
sidan ligger västkusten. Där möts land och havet Atlanten.

•

Sidorna 76–83
Avsnitten behandlar vikingatid (800–1050) och medeltid (1050–1523).
På http://historiska.se/upptack-historien finns mycket bra information om Sveriges
äldre historia fram till och med medeltiden. Det finns t.ex. gott om kortare tematiska
texter.
Om ni vill arbeta med runstenar finns det mycket och bra information på
Riksantikvariatets hemsida:
https://www.raa.se/kulturarvet/arkeologi-fornlamningar-och-fynd/runstenar/runskolan/

vikingatid

adel

medeltid

präster

kristendom

borgare

kung

bönder

kejsare

makt

städer

arkeolog, arkeologi

hantverkare

utgrävning

köpmän

runsten

Hansan

runa

Europa

Gustav Vasa

Landskap

monarki

ting

protestant, protestantism

lagar

katolicism

sjukdomar

Martin Luther

pest

•

Tips: Kung eller Kejsare?
Det förekommer ofta olika benämningar på kungar i historieämnet. Betydelsen är i
stort densamma, men användningen kan skifta. De olika betydelserna hänger ofta
samman med hur mäktiga han/hon var och hur stort område han/hon härskade över.
monark
monark
monarki
kejsare

kejsarinna kejsardöme

kung

drottning

kungadöme

furste

furstinna

furstendöme

Monark: samlande benämning på alla typer av regenter: kejsare/kejsarinnor,
kungar/drottningar, furstar/furstinnor.
Kejsare/kejsarinnor: kejsaren var den mäktigaste av monarker. Kejsarens
område var mycket stort och i kejsardömet kunde det finnas underordnade
kungar och furstar. (I Europa har titeln kejsare oftast använts för att tala om
att kejsarriket hade sitt ursprung i det romerska kejsarriket.)
Kung/drottning: monark över ett rike, som oftast var mindre än ett
kejsarrike.
Furste/furstinna kan betyda samma sak som kung, men även en härskare
som styr över ett litet landområde, ett furstendöme.
Tips till frågan ”Svaret finns mellan raderna” nedan.
Varför Visby var en så viktig stad?
Städer har alltid varit viktiga för monarker. Där har de försökt samla all
handel och hantverk för att kunna ta in skatter. Vissa städer har varit viktigare
än andra, särskilt de städer som varit knutpunkter vid stora handelsvägar.
Under medeltiden var Östersjön ett mycket viktigt hav. Här gick det
handelsskepp kors och tvärs mellan olika länder. Mitt i Östersjön låg Gotland
och Visby blev centrum för handel och sjöfart.

•

Sidorna 76-77

Svaret finns i texten
Varför började medeltiden på 1000-talet?

___________________________________________________________________

Svaret finns mellan raderna

Varför blev Visby den största och finaste staden under medeltiden? Diskutera med
en kompis. Skriv sedan ett svar tillsammans.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

•

Sidorna 78–79

Titta på bilden

1. På vilka sätt kan man se att bilden handlar om pesten?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Vad gör mannen uppe till höger tror du? Vem är han? Diskutera med en kompis
och skriv ner ett svar tillsammans.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

•

Fyra grupper i samhället
Titta på bilden längst upp på sidan 79. Den beskriver hur makten var fördelad
på medeltiden.
Hur ser det ut idag, tycker du? Du kan tänka på hur det ser ut i ditt hemland
eller Sverige.

1. Vilka grupper av människor finns det i samhället idag?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Vilken makt har de olika grupperna? Gör en teckning som visar hur
makten är fördelad idag.

Sidorna 80–81

Beskriv bilden
Beskriv vad du ser på bilden på sidan 81. Använd orden:
skriva eller skrift
berätta eller berättelse
veta eller kunskap

•

Sidorna 84–91
Individer och gemenskap
Ett stort område inom samhällskunskapen handlar om hur individens identitet
skapas i samvaro med andra. Ett nyckelbegrepp är socialisation, dvs hur en individ
formas till en personlighet genom att lära sig färdigheter, beteenden, traditioner och
normer och värderingar samspelet med andra människor, eller grupper av
människor. Inte minst är det viktigt när det kommer till normer och värderingar – vad
som är rätt och fel, bra eller dåligt, normalt och onormalt.
Här kan man diskutera hur det går till och vilka grupper som är viktigast för en
individs socialisation vid olika tillfällen i livet.
familj/släkt
kompisar
förening
samfund
skola
massmedier
yrke

individ

god man

gemenskap

myndig

ansvar

samboförhållande

familj

kön

giftermål

diskriminering

makt

sexuell läggning

krav

homosexuell

tradition

sex

vårdnadshavare

våldtäkt

jämställdhet

könsroll

•

Sidorna 84–87
Skriv motsatsen till ordet
en individ ____________________________________________
en dotter ____________________________________________
vanligt_______________________________________________
viktigt_______________________________________________

Gör en tankekarta – vem jag är?
Beskriv vem du är genom att berätta om alla viktiga personer du har omkring
dig och de gemenskaper du är en medlem av.
Vad tänker du på?
Välj att svara på antingen fråga 1. eller 2.
1. Vad tänker du på när du hör ordet frihet? Skriv nedan:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Vad tänker du på när du hör ordet tradition? Skriv nedan:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

•

Sidorna 88–89

Sant eller falskt?
Skriv S eller F.
I Sverige får man gifta sig även om man är omyndig. _____
Sambo är detsamma som ett par som lever tillsammans utan att vara gifta. _____
I Sverige får två kvinnor gifta sig med varandra men inte två män. _______
Föräldrar får inte tvinga sin dotter eller son att gifta sig. _____
Man får aldrig tvinga någon till att ha sex. Inte en den person man är gift
med.______

Sidorna 90–91
Likhet och olikhet, jämlik och ojämlik
Diskutera frågorna nedan med en kompis och försök komma fram till ett
gemensamt svar. Förklara hur ni tänker.
1. Är kvinnor och män mer lika än olika?
2. Är ungdomar mer lika än olika vuxna människor?
3. Kan olika människor också vara jämlika?

•

Sidorna 92–99
Hinduism och Buddhism

polyteistisk

vegetarian

återfödelse, reinkarnation

Ganges

samsara

kast

karma

diskriminera

Brahman

Buddha

världssjäl

upplyst

kärlek

munk

meditera

nunna

tempel

kloster

•

Diskutera
Arbeta tillsammans med en kompis och förklara meningen nedan.
Hinduism kan beskrivas som både en monoteistisk och en polyteistisk religion.
Jämför samhällsgrupper
Arbeta tillsamman med en kompis. Titta på sidan 79 som beskriver de grupper av
människor som fanns i Sverige under medeltiden. Jämför med de indiska kasten
som beskrivs på sidan 95.
1. Vilka likheter finns det?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Finns det några skillnader?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Brainstorma – meningen med livet?
1. Gör en egen tankekarta där du berättar vad du tycker är meningen med livet.
2. Jämför sedan din tankekarta med en kompis. Försök att komma överens om vilka
de fem viktigaste ”meningarna” med livet är.

Jämför hinduism och buddhism
Det finns stora likheter mellan hinduism och buddhism, men finns det skillnader?
Jämför religionerna genom att kryssa i vad som man tror på i det två religionerna.
samsara

karma

Hinduism
Buddhism

•

gudar

kast

Sidorna 100–107
Hållbar utveckling

hållbar utveckling

bistånd

ekologisk utveckling

fattig, fattigdom

ekonomisk utveckling

utbildning

social utveckling

miljö

försörja sig, försörjning

förorening

naturresurser

utsläpp

jämn fördelning

växthusgaser

teknik

temperatur

vatten

torka

svält

översvämningar

naturkatastrof

återvinna, återvinning

avlopp

•

Sidorna 100–101
Brainstorma – vad betyder ordet utveckling?
1. Vad tänker du på när du hör ordet utveckling? Gör en tankekarta tillsammans med
en kompis.
2. Kan ni hitta sker som är motsatser till det ni skrivit in i tankekartan? Något som är
motsatsen till utveckling?
Sidorna 104–105
I vilken ordning?
Förklara hur den globala uppvärmningen sker genom att sätta meningarna i rätt
ordning. I vilken ordning sker det. Sätt 1. För det som kommer först, 2. För det som
kommer efter och så vidare.
____ Mer värme stannar kvar på jorden.
____ Olika delar av jorden kan drabbas av svår torka eller kraftiga översvämningar.
____ Förbränning av olja, kol och gaser.
____ Höjd temperatur på jorden leder till att klimatet förändras.
____ Värmeutstrålningen från jorden bromsas upp.
____ Olika delar av jorden drabbas av
Vad kan du göra själv?
Läs sidan 104.. Svara på frågorna nedan.
1. Vilka av dessa förslag är enkelt att genomföra, enligt dig? Förklara hur du tänker.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Vilka av dessa förslag är svårare att genomföra, enligt dig? Förklara hur du
tänker.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

•

Sidorna 110–115

försörjning

folkhögskola

inkomst

studie- och yrkesvägledare

utgift

yrke, yrkesinriktning

bidrag

medier

spara

tidningar

fattigdom

information

skatt

källkritik

utbildning

påverkan

obligatorisk

reklam

gymnasium

•

Bestäm över samhällets ekonomi
Tänk dig att du är ansvarig för ekonomin i din hemkommun. Alla som arbetar i
kommunen betalar skatt och dessa pengar ska användas för att invånarna ska få det
så bra som möjligt. Men pengarna räcker inte till allt. Så du måste välja vad som är
viktigast.
1. Sätt ett nummer för varje område där 1. är viktigast, 2. är näst viktigast, osv.
____ skola
____ idrottsanläggningar
____ äldreboende
____ förskola
____ brandkår
____ kollektivtrafik
____ vägar
____ renhållning
2. Jämför din lista med kompis. Försök sedan komma överens om en ny gemensam
lista.

Vad betyder orden?
1. Arbeta tillsammans med en kompis. Diskutera vad det är för skillnad i betydelse
mellan orden i paren nedan:
• påverka – sälja
•underhålla – granska
2. Gör fyra fullständiga meningar med hjälp av orden.

•

Sidorna 116–129

Stormaktstid
Sidorna 116–119
stormakt

kyrka

stormaktstid

kyrkoböcker

kommunikation

invandring

transporter

valloner
järnindustri
gruva, gruvindustri

Mäktiga monarker
Sidorna 120–123

monark

Präster

kung

Borgare

drottning

bönder

30-åriga kriget

abdikera

Stånd, ständer

katolik

Adel

protestant

•

1700-talet frihetstid och gustaviansk tid
Sidorna 124–127
enväldig

industri

försvar

handel

soldater

handelsstad

frihetstid

lyxvaror

grundlagar

kultur

rättigheter

vetenskap

tryckfrihet

akademi

åsiktsfrihet

litteratur

1800-talet
Sidorna 128–129
industriella revolutionen

fabriker

jordbruk

fabriksarbetare

redskap

producera

arbetskraft

svält

arbetslös

emigrera

städer

religionsfrihet

•

Vad ser du på bilden?
Beskriv vad du ser på bilden. Ta hjälp av orden nedanför.
stad
hamn
palats
kyrkor
handel
transporter
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

•

Stad eller landsbygd?
Vilka ord passar ihop med städer respektive landsbygden under 1600-talet i
Sverige? Skriv stad eller landsbygd.

jordbruk ______________
palats ________________
missväxt ______________
hamn ________________
hantverk______________
skörd ________________
bönder _______________

Hur gick industriella revolutionen till?
Sätt meningarna i ordning genom att sätta 1. Framför det som hände först, 2. framför
det som kom senare och så vidare.
_____ Sverige fick en ny grupp i samhället, industriarbetarna.
_____ Det behövdes inte så många som arbetade med att odla mat på landsbygden.
_____ Många människor på landsbygden blev därför arbetslösa
_____ Det behövdes inte så många människor på landsbygden.
_____ Människor flyttade in i städerna och började arbeta i fabriker.
_____ Jordbruket utvecklades så att bönderna kunde producera mer mat.

•

Kungliga symboler
Diskutera porträtten på sidorna 121–122 tillsammans med eleverna.
1. På bilden till vänster håller Gustav II Adolf sin hand över några saker. Ser
du vad det är? Använd ditt modersmål om du inte kan de svenska orden.
2. På bilden till höger håller också Drottning Kristina sin hand över några
saker. Ser du någon skillnad jämfört med bilden på Gustav II Adolf.
Tips: Nyckeln, kronan, svärdet och spiran och äpplet symboliserar olika
saker:
Kronan: kungamaktens ära och värdighet
Nyckeln: kungens makt att stänga ute det onda och öppna för de som
behöver hjälp.
Svärdet: kungens plikta att skydda det goda och straffa det onda
Spiran: kungens världsliga makt
äpplet: att Gud har givit att kungen makt att styra över sitt rike.

•

